EUROPSKI ZALOG ZA DEMENCIJU 2019
Oko 9,1 milijuna ljudi u Europi ima demenciju, a zbog starenja europskih društava očekuje se
povećanje njihova broja na 14 milijuna do 2040. U Hrvatskoj je trenutno oko 90.000 osoba s
demencijom.
Budući da još nema dostupnih tretmana za modificiranje bolesti i raznolik pristup dijagnostici,
liječenju i visokokvalitetnoj skrbi u svim državama članicama, institucije EU-a moraju predvoditi
aktivnostima koje će demenciju učiniti prioritetom u području zdravstva, istraživanja i inovacija te
socijalnih pitanja.
Stoga Alzheimer Europa i njezine članice pozivaju kandidate na europskim izborima da se pridruže
našoj kampanji kako bi demenciju učinili europskim prioritetom i da potpišu sljedeći zalog:
Nakon izbora u Europski parlament:
1. Pridružit ću se Europskoj Alzheimer Alijansi u Europskom parlamentu
2. Podržati ću kampanje Alzheimer Europe i njezinih članica kako bi demencija postala europski
prioritet i time uticao/la na:
• Povećano financiranje i poboljšanje suradnje u svim područjima istraživanja demencije
• Pokretanje europske istraživačke misije za sprječavanje ili liječenje Alzheimerove bolesti
i drugih demencija
• Razvoj platforme za razmjenu dobrih praksi između europskih zemalja o pristupima i
uslugama skrbi
• Prepoznavanje demencije kao invaliditeta i uključivanje osoba s demencijom u politike
EU-a o invalidnosti
• Prepoznavanje važnosti skrbi o osobama s demencijom i uključivanje njihovih skrbnika i
njegovatelja u Europski stup socijalnih prava
3. Postat ću Prijatelj demencije i podržavati inicijative koje uključuju demenciju u mojoj zemlji
Ime:

Prezime:

Stranka:

Zemlja: Hrvatska

Twitter:

Web:

Potpis:

Europsku Alzheimer Alijansu osnovao je Europski parlament (EP)
2007. godine. Ona je ne-ekskluzivna, multinacionalna i
međustranačka skupina koja okuplja zastupnike u Europskom
parlamentu koji su odlučni poduprijeti Alzheimer Europu i
njezine članice kako bi demenciju učinili prioritetom javnog
zdravstva u Europi.

Popunjeni obrazac pošaljite na info@alzheimer-europe.org ili Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Luxembourg.
Informacija o Vašoj podršci bit će objavljena na internetskoj stranici Alzheimer Europe: www.alzheimer-europe.org

